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अनीसा आपल्या पलंगावर िसून खिडकीिाहेर पाहत होती. ततिे
आई-वडील हाज यात्रलेा गेले होते आखि ततला तयांिी आठवि येत
होती. अमेररकेतील ततच्या घरापासून सौदी अरिस्तान ककती दरू होते. 

ततला गेल्या वर्षीच्या ईदच्या सुटीिी आठविआली. ततने तेव्हा
नवीन सलवार िमीज घातले होते, हातावर मेंदीने सुंदर लाल फुले
काढली होती आखि अब्िा तर म्हिाले होते की ती अगदी
राजकन्येसारिी ददसत होती. 

अम्मीने ततला नाश्ततयाच्याआधीि ममठाई िाऊ ददली होती. ते
ततघे ममळून ईदच्या प्रार्थनेसाठी गेले होते आखि नंतरिा सवथ ददवस
ममत्रमंडळींना भेटण्यात गेला होता. पिआज घरात शांतता होती. 

तेवढ्यात ततिी आजी लगिगीने िोलीतआली. 



“ईद मुिारक, अनीसा! नानी येऊन ततच्या पलंगावर िसलीआखि
ततला प्रेमाने जवळ घेऊन ततिी एक पपी घेतली. “प्रार्थनेसाठी जायला लवकर
तयार हो.” अतनसाने ततला एक पपी ददली आखि परत पलंगावर पडली. 

“हे काय! आज एक मुलगी हसत का नाही?” नानीने हळूि ततच्या
डोळ्यावरआलेले केस िाजूला केले. “अम्मी आखि अब्िािी आठवि येते
आहे ना?” 

अतनसाने हळूि मान डोलावली. ततला आता रडूि येिार होत.े 

“मला मादहतआहे, तुला अम्मी आखि अब्िामशवाय रहायिी सवय
नाही,” नानी म्हिाली. 

“पिआता, तनदानआज तरी अशी दुुःिी होऊन िसू नकोस. आज तू
आखि मी, आपि दोघीि िपू मजा करूया, काय?” 

अतनसाने हळूि हसायिा प्रयतन केला. ततला नानीला दिुवायिं नव्हतं. 
“हो, िालेल!” ती म्हिाली, तोपयतं नानी उठून कपाटाकडे गेली होती. 

“आता तुझ्यासाठी माझ्याकडे एक सरप्राईजआहे.” नानीने कपाटातल्या
िादरी िालून ततर्े लपवलेला रंगीत कागदात गुंडाळलेला एक डिा िाहेर
काढला. 



अतनसाने डब्याला िांधलेली कफत सोडली आखि डिा उघडला. पाककस्तानातून आलेले ईदसाठीिे
सुंदर नवे कपडे पाहून ततिे डोळे िमकू लागले. डब्यात सवाथत वर असलेला कुताथ िाहेर काढून ततने
सोनेरी भरतकाम केलेल्या आखि िमकिारे मिी लावलेल्या मुलायम कापडावर हात कफरवला. 
नानीने तयािरोिर असलेल्या जांभळ्या आखि सोनेरी िांगड्या उघडल्या तयांिा मधरु आवाज ततच्या
कानात घुमला. हाताने िनवलेल्या सुंदर पाककस्तानी मोजडी अजून तया डब्याति होतया. 

“नानी, मला माझे ईदिे नवे कपडे िपू आवडले! जांभळा माझा आवडता रंगआहे हे तुला कसं
समजल?ं” अतनसाने आपल्या आजीला ममठी मारली. “आता मी हे कपडे कधी घालते असं झालं आहे.” 

“आििी देिील कपडे आहेत,” आजी हसत हसत म्हिाली आखि ततने एक लाल रंगािी सलवार
कमीज आखि पपवळ्या रंगािा रेशमी घरारा िाहेर काढला. सवथ कपड्यांच्या िरोिर तयाि रंगाच्या
िांगड्या आखि िपलाही होतया.  

‘ईदच्या तीन ददवसांसाठी तीन वेगवेगळे नवे कपडे आहेत. तुला ईदच्या प्रार्थनेला जाताना आज
काय घालायिं आहे?”

“जांभळे कपड!े” 

आजी हसली. “ते तुला छान शोभून ददसतील. तू तयार होईपयतं मी तयाला इस्त्री करून
ठेवते. पि तयाआधी मला मटि कुमाथ एकदा ढवळायला हवा.” 



“मटि कुमाथ!” अतनसाने पलंगावरूनआनंदाने उडी
मारली आखि ती स्वयंपाक घराकडे पळाली. ततच्या
आवडीच्या पदार्ांिा िमंग वास दरवळत होता तयाने तर
ततच्या तोंडाला पािीि सुटले. “प्ललज, मला जरा िव
िघण्यासाठी देतेस का?” आजीने एक िमिाभर कुमाथ
िाहेर काढला, तयावर फंुकर मारून तो गार केला आखि
अतनसाला ददला. तयािी मसालेदार िव अतनसाला फारि
आवडली, “ वा! मस्तिआहे.” 

“तुला आवडला ना? आताआटप लवकर, नाहीतर
आपल्याला प्रार्थनेला जायला उशीर होईल.”  



ममशदीत इमाम साहेिांनी हाजच्या यात्रिेद्दल प्रविन ददले. ते ऐकून
अतनसाला आपल्या आई-वडडलांिी आििीिआठवि येऊ लागली आखि ततिे
प्रविनाकडे लक्षि लागेना. 

प्रविन संपल्यावर मदहला आखि मुलांनी आपले नमाजिे गामलिे उिलून
तयांिी घडी केली आखि एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा ददल्या. अतनसाच्या
ओळिीिे िपू लोक होते, तया सवांना ततने ईदच्या शुभेच्छा ददल्या. 

मागच्या िाजूला टेिलावर ठेवलेले िाण्यािे पदार्थ लगेि संपले! 



आजूिाजूला िाललेला आनंदसोहळा दोन मुली एका िाजूला उभ्या राहून
मुकाट्याने पाहत होतया ततकडे अतनसािे लक्ष गेले. तयातल्या मोठ्या मुलीिा
दहजाि फाटलेला होता. छोट्या मुलीिे कपडे इतके ढगळ होते की ते िाली पडू नयेत
म्हिून ततने ते आपल्या हाताने धरून ठेवले होते. 

अनीसा तयांच्याकडे गेली. “आजतुम्ही ईदला नवे कपडे का नाही घातले?” ततने
पविारले. 

तयातली मोठी मुलगी लाजून िाली पाहू लागली. 

आपली मोठी िहीि काही उत्तर देत नाही हे पाहून धाकटी म्हिाली, 
“आमच्याकडे ईदसाठी नवे कपडे नाहीत. आमच्या घराला आग लागली तेव्हा
आम्हाला सवथ काही सोडून पळून यावे लागले.” 

मग मोठी िहीि धाकटीला म्हिाली, “मररयम, आता इर्े तरी युद्ध नाही
यािद्दलआपिआभारी असायला हवे. आपिआता सुरक्षक्षतआहोतआखि मशवाय
एकत्रआहोत. अब्िा म्हितात की आपल्या गरजेपुरेसे अल्ला आपल्याला देईल.” 

“अब्िा आता आपल्यािरोिर असते तर ककती िरे झाले असते ना! पि
अमेररकेतआल्यापासून तयांना सारिेि काम करावे लागते,” मररयमने अतनसाला
सांचगतले. “तयांना ईदच्या ददवशी देिील कामाला जावे लागले. पि नंतर ते
झनेिसाठी आखि माझ्यासाठी ममठाई आििार आहेतआखि दपुारच्या प्रार्थनेसाठी
आम्ही सगळे एकत्र ममशदीत जािार आहोत.” 



अनीसा काही म्हिण्याआधीि सेल्मा आंटीने ततला जवळ घेतलेआखि म्हिाली, 
“अनीसा िेटी, ईद मुिारक! माशा अल्ला! तू आज ककती छान ददसते आहेस! आजतू
आखि तुझी नानी नंतर माझ्याकडे या िरं का!” 

तयानंतर िऱ्यािआंटींनी ततला ईदच्या शुभेच्छा ददल्या आखि ततला जवळ घेऊन
ततिे लाड केले. िराकआंटींनी ततला ममठीत घेतले असताना अतनसाने पादहले की
मररयमने जममनीवर पडलेला डोनटिा एक तुकडा उिलून घेतलाआखिआपल्याकडे
कोिी पाहत नाही ना असे िघून तो िटकनआपल्या तोंडात टाकला आखि िोटांना
लागलेली सािर िाटून टाकली. 



सगळे लोक ममशदीतून िाहेर पडू लागले तरी अनीसा तया मुलींकडिे पाहत होती. 
अिेर ततने नानीिा हात सोडला आखि तया मुलींकडे परत गेली. काय म्हिावं ते ततला
सुित नव्हतं, पि तयांच्याशी िोलल्यामशवाय ततला जायिं नव्हतं. 

ती हळूि तयांना म्हिाली, “आपि कधीतरी िेळायला भेटू या का?” 

लगेि मररयमिा िहेरा िलुला. “हो, नक्की.” ती आनंदनू म्हिाली. झनेि मात्र अजून
िालीि पाहत होती. 

“पि … आता तुम्ही कुठे राहता?” 

“ममशदी जवळच्या घरात.” मररयमने उत्तर ददले. 

झनेिने मान वर करून अतनसाकडे पदहले आखि ती हळूि हसून
म्हिाली, “६३ क्रमांकाच्या घरात.” 

मगआपल्या िरोिर असलेल्या तीन मुलांना घेऊन जािाऱ्या िाई
मररयमआखिझनेिला घेऊन ममशदी िाहेर पडल्या. 



दपुारी घरी आल्यावर आजी जेवि गरम करत असताना अतनसाने ततला भटेलेल्या
दोन मुलींिद्दल सांचगतले. 

नानीने सवथ शांतपिे ऐकून घेतले. “काही वेळा लोकांना युद्धामुळे ककंवा तशाि काही
वाईट घटनांमुळे घर सोडून जावे लागले, तर तयांना काहीि िरोिर नेता येत नाही, सवथ काही
सोडून जावे लागते. अनेक कुटंुिे सुरक्षक्षत जागी िांगले राहता यावे, आखि मुलािाळांना
िांगले मशक्षि ममळावे म्हिून अमेररकेतआश्रय घेऊन रादहली आहेत.” आजीने ततला
समजावून सांचगतले. 

“अल्ला अशा लोकांना मदत करतो का?” 

“हो तर! अल्ला सगळ्यांनाि मदत करतो,” आजीने रस्सा गरम करता करता उत्तर
ददले. “पि काही वेळा तो आपल्याला हव्या तयाि प्रकाराने मदत करत नाही. वाईट ददवस
एकदम नाहीसे करण्याऐवजी तो कधी कधी िांगल्या लोकांना मदत करायला पाठवतो. पि
लोकांना स्वतुः देिील िपू कष्ट करावे लागतातआखि अल्लािी मदत ममळिार आहे
यावर पवश्तवास ठेवावा लागतो.” 

नानी आता रोटी िनवत होती. “तुला प्रेपर्षत अब्राहम, तयािी िायको हजर आखि छोटा
इस्माईल यांिी गोष्ट आठवते का?” 

अतनसाने मान डोलावली. ततच्या अम्मी आखि अब्िूने ततला साचंगतले होते की हाज
यात्रचे्या तनममत्ताने ममळिारे िरेिसे धडे या गोष्टीवरिआधाररत होते. अब्राहमच्या
घरातील सवांिा अल्लावर आखि पररप्स्र्ती ककतीही कठीि असली तरी तो तयातून मागथ
दािवेलि यावर पूिथ पवश्तवास होता. 

अनीसा आखि ततच्या नानीने झनेि, मररयमआखि तयांच्या कुटंुिासाठी प्रार्थना
केली. अतनसाने ततच्या मनातला पविार मग नानीला सांचगतला. 



तया ददवशी दपुारी, जशा सावल्या लांि होऊ लागल्या, तशी मुसलमान कुटंुिे असरिी प्रार्थना संपवून
ममशदीतून िाहेर पडू लागली. 

“अनीसा शांतपिे िसून रहा. कोिालातरी तुझा आवाज येईल,”  नानीने आपल्या नातीच्या कानात हळूि
सांचगतले. आता तया दोघी ममशदी शजेारच्या इमारतीच्या िाहेरच्या झाडांमागे लपून िसल्या होतया. “आता ते
इकडिे येतआहेत. िाली वाकून िस!” 

दोन मुली आखि एक मािूस तयांच्या दारासमोरच्या फुटक्या पायरीवर सजवलेल्या टोपल्या ठेवल्या होतया
तयाकडे पाहत असलेले तयांना पानांमधनू ददसत होते. “अरे, हे कायआहे?” आश्तियथिककत होऊन तया मािसाने
टोपलीवरिी चिठ्ठी वािली. “मररयम, झनेिआखि तयांच्या वडडलांना ईदच्या शुभेच्छा.”  

अतनसाला ततिे आश्तियथ आखिआनंद लपवता येत नव्हता. तयांना यातल्या भेटवस्तू आवडतील का? झनेि
आखि मररयमने टोपल्या उघडल्या. 

“वा! ककती सुंदर कपडे आहेत! या पपवळ्या कुडतयावर िघ ककती िमिम लावली आहे!” 

“हे लाल कपडे पि ककती सुरेिआहेत- आखि तयाच्यािरोिर मॅचिगं िांगड्या आखि िपला सुद्धा आहेत!”  

“माझा तर पवश्तवासि िसत नाही,” तो मािूस हळूि म्हिाला. “मटिआखि चिकन, तांदळू आखि भाज्या. 
मशवाय ममठाई सुद्धा. कुिी िरं हे इर्े पाठवलं असेल?”

“आब्िा, आम्हाला या टोपल्या आत न्यायला जरा मदत करता का?” मररयम एक टोपली ढकलण्यािा
प्रयतन करत होती. 

“मुलींनो, ती टोपली िाली ठेवा, आपिअसे फुकटिे काही घेत नाही.” अब्िा रागावनू म्हिाले. 



तयांिे वडील जरा र्िकले तेव्हा मररयमने हळूि पविारले, 

“पि मी फक्त हे पपवळे कपडे घेऊ का? मला पपवळा रंग िपू
आवडतो. आखि या िमकिाऱ्या िांगड्या? 

“नाही, िाळांनो,” अब्िा परत म्हिाले, “तुम्हाला मादहतआहे
ना, िरा मुसलमान कोिाकडहेी भीक मागत नाही.”

“पि अब्िा, आम्ही कुिाकडे काहीि माचगतले नव्हते.” झनेि
म्हिाली. 

पि तयािा वडडलांवर काही पररिाम झाला नाही. “माझ्या
कुटंुिाला जे लागेल, ते सगळे मी ममळवेन. आपल्यापेक्षा देिील या
सामानािी आखि कपड्यांिी गरज असिारे अनेक लोकआहेत. 

िला, आताआपिजाऊया.”

“मी या ममठाईिा फक्त एक तुकडा घेऊ का?” 

अतनसाच्या छातीत धडधडू लागले. तयांनी जर या भेटवस्तू
घेतल्याि नाहीत तर? नीट पाहण्यासाठी ती र्ोडी पुढे वाकली, 
तेवढ्यात एक लहानशी फांदी तुटली. 

“हा कसलाआवाज झाला?” झाडांकडे पाहण्यासाठी वळताना
अब्िा म्हिाले. अनीसा आखि नानी तयांच्याकडे येिाऱ्या
पावलांिा आवाज ऐकून परत लपून िसल्या. 



मररयमच्या वडडलांिा काहीसा कठोर िहेरा आखि तनश्तियी हनुवटी आता
अतनसाला पानांच्या मधनू ददसत होती. तयांच्या भुवया जरी जाड असल्या तरी
तयामागिे डोळे मात्र शांत, प्रेमळ होते. ततच्या वडडलांच्या डोळ्यांत जशी ममता
ददसायिी तोि भाव ततला तयांच्याही डोळ्यात ददसला. 

अनीसा आखि ते गहृस्र् एकमेकांकडे िराि वेळ पाहत होते. मग ते अिानक
वळलेआखिआपल्या मुलींकडे गेले. 



ते एक गुडघा टेकून िाली िसलेआखिआपले हात पुढे केले. मुलींनी तयांना
ममठी मारलीआखि मररयम तयांच्या गुडघ्यावर िढली. आपली नाजूक िोटे तयांच्या
गालावर कफरवत ती म्हिाली, “अब्िा, आपल्याला लागते तयापेक्षा ककती तरी
अचधक अन्नधान्य इर्े आहे. आपि तयातले काही आपल्या शजेाऱ्यानंा देऊया का?” 

“पि प्ललज, आपि हे ईदसाठीिे नवे कपडे ठेवून घेऊया का?” झनेिने पविारले. 

आपल्या दोन्ही मुलींना जवळ घेतांना तयांिा िहेरा आििीि प्रेमळ ददसू
लागला. तयांना जवळ घेता घेता तयांनी होकारार्ी मान डोलवली. आखि अनीसा
आखि नानीकडे पाहत तयांनी एक प्स्मत केले. 



अनीसा आखि नानी घरी आल्यावर नानीने फोन उिलला आखि नंिर कफरवला. “मला एक
मध्यमआकारािा शाकाहारी पपझ्झा पाठवाल का?” फोन िाली ठेवल्यावर ततने मान हलवली. 
“आज ईदआहे आखिआपि पपझ्झा िािार आहोत! मी ईद अशी कधीि साजरी केली नव्हती.” 

“मी पि!” अनीसा म्हिाली. “मी अम्मी आखि अब्िाना कधी एकदा हे सगळं सांगते असं मला
झालं आहे!” 

मग संध्याकाळी र्ोड्या वेळाने जेव्हा नानी आखि अनीसा आरामात िसून पपझ्झा िात
होतया, तेव्हा ही लक्षात राहण्यासारिी सगळ्यात छान ईद होती यावर तया दोघींिे एकमत झाले. 

समालत



टीपा

हाज यात्रा

इस्लाम धममथयांिी हाजिी यात्रा ही दरवर्षी भरिारी जगातील सवाथत
मोठ्या यात्रांपकैी एकआहे. यात्रकेरूआता सौदी अरिस्र्ानात असलेल्या
मक्का येरे् व तया पररसरातील अनेक दठकािांना भेट देऊन, परमेश्तवरािी
प्रार्थना करून तयाच्याकडे कृपेिी यािना करतात. शारीररकृषष्ट्याआखि
आचर्थकृषष्ट्या शक्य असेल असे सवथ लोक तनदान एकदा तरी ही यात्रा
करतात. या यात्रतेील अनेक प्रर्ांिा संिंध प्रेपर्षत अब्राहमआखि तयाच्या
कुटंुिातील व्यक्तींच्या अनभुवांशी तनगडडतआहे. 

ईद अल-अधा

मसुलमानांिे दोन महत्त्वािे सि असतात. ईद अल- कफत्र हा सि
रमझानच्या मदहन्यांनंतर येतो. या गोष्टीतील ईद अल-अधा हाजच्या
यात्रनेंतर साजरी केली जाते. परमेश्तवराच्या इच्छेिे पालन करण्यासाठी
आपल्या एकुलतया एक मलुािा िळी देण्यािी देिील तयािी तयारी होती, 
म्हिून प्रेपर्षत अब्राहमच्याआज्ञाधारकपिािा, ृषढ तनश्तियािाआखि
तयाच्या परमेश्तवरावरील प्रेमािा सन्मान करण्यासाठी हा सि साजरा
करतात. परमेश्तवराने घेतलेली ही मोठी कठीि परीक्षा अब्राहमने पार केली
असे स्पष्ट झाल्यावर तयाच्या मलुाऐवजी एका रेड्यािा िळी देण्यातआला. 
ही गोष्ट कुरािआखि िायिल या दोन्ही गं्रर्ांमध्येआहे, फरक केवळकाही
तपमशलािाआहे. लोकांनीआपल्याआयषु्यात इतर कशाहीपेक्षा
परमेश्तवरावर अचधक प्रेम करावे असाि या सिातून धडा देण्यातआलाआहे. 

अब्राहम, हजरआखि इस्माईल

ही नावे अरिी भार्षते इब्रादहम, हाजरआखि इस्माईल अशी
उच्िारली जातात. मसुलमानांिी अशी समजूतआहे कीआपली दसुरी
पतनी हाजर व तान्हा मलुगा यांना वाळवंटात सोडून द्यावे अशा अर्ाथिे
अब्राहमला एक स्वलन पडले.  आपल्याकडील अन्नधान्य संपल्यावर
वाळवंटात एकटी असलेली हाजर भकेुने व तहानेने रडिाऱ्याआपल्या
तान््या िाळाला घेऊन दोन टेकडयांच्या मधील भागात परमेश्तवरािी
मदतीसाठी प्रार्थना करत पाण्याच्या शोधात पळू लागली. मग
परमेश्तवराने तया िाळाच्याआखिआईच्या जवळि एक पाण्यािा झरा
तनमाथि केला. 

परमेश्तवरावर श्रद्धा ठेऊनआखि तो मदत करेलि अशा ृषढ
पवश्तवासाने साफा आखिमारवा या दोन टेकड्यांमध्ये हाजर प्रमािे
येरझाऱ्या करिे हा हाजच्या यात्रतेील एक महत्त्वािा भागआहे. 

हाजरच्या प्रार्थनेनंतर तनमाथि झालेल्या झऱ्यातून म्हिजेआताच्या
झमझम या पवदहरीतील पािी पपवत्र माननू लयायले जाते. 

िायिलमधील २१ व्या प्रकरिात देिील हजर व इस्माइलसाठी
परमेश्तवराने वाळवंटात एक पवहीर तनमाथि केली असा उल्लेिआहे. 

िायिलमधील इतर तपशील मात्र इस्लाममधील प्ररे्पेक्षा तनराळे
आहेत.  


